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§ 18 Namnsättning av väg i Högbytorp, Bro 
 Dnr TN 17/0282 

Beslut 

Tekniska nämnden fastställer vägnamnet Ragnar Sellbergs väg. 

_______________ 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och 

strategiska platser i kommunen. 

Kontoret föreslår följande vägnamn: Ragnar Sellbergs väg 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse  

 Karta  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden fastställer vägnamnet Ragnar Sellbergs väg. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Fastighetsägaren 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 19 Förbud mot att parkera fordon på 
Ekhammarsvägen 

 Dnr TN 17/0384 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att till viss del avslå ansökan om ständigt förbud 

mot att parkera fordon på Ekhammarsvägen mellan Bergvägen och 

vändplatsen. 

_______________ 

Sammanfattning 

Boende på Ekhammarsvägen mellan Bergvägen och vändplatsen har ansökt om 

ständigt parkeringsförbud på den nordöstra sidan av gatan då parkerade bilar 

begränsar framkomligheten för större fordon vid sväng från körbanan vid 

Ekhammarsvägen 11. Felparkerade bilar en övriga trafiken samt att parkerade 

bilar utgör en risk för barnen.  

Tekniska avdelningen anser inte att ständigt parkeringsförbud ska införas på 

gatan annat än på den nordöstra sidan mellan körbanan vid nr 11 och 10 meter 

sydost. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018 

 Mottaget telefonsamtal från boende på Ekhammarsvägen 11 

 Mottaget telefonsamtal från boende på Ekhammarsvägen 18 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att till viss del avslå ansökan om ständigt förbud 

mot att parkera fordon på Ekhammarsvägen mellan Bergvägen och 

vändplatsen. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Sökanden 
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§ 20 Uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar 

 Dnr TN 17/0300 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

svar på medborgarförslaget. 

______________ 

Sammanfattning 

Den 4 april 2017 inkom ett önskemål från Lena Nyström och Agnetha Sjöberg 

om en inhägnad uppställningsplats för husbilar och husvagnar inom Upplands-

Bro kommun där de kunde ställa upp sina fordon. 

Inhägnad uppställningsplats för visst fordonsslag är inte att anse som en så 

kallad sedvanlig affärsverksamhet och ska därför anordnas på tomtmark. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2018 

 Medborgarförslag inkommet den 4 april 2017 

 Kommunallagen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till 

svar på medborgarförslaget. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 

 Akt 
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§ 21 Medborgarförslag om Datumparkering i 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr TN 17/0408 

Beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag 

till svar på medborgarförslaget. 

2. Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över 

parkeringsreglerna inom det området där datumparkering råder. 

3. Uppdraget ska slutföras senast inför decembernämnden. 

_______________ 

Sammanfattning 

Den 24 augusti 2017 inkom ett medborgarförslag från Lasse Persson avseende 

datumparkering i Upplands-Bro kommun.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar medborgaren för förslaget som innebär att 

datumparkeringen tillämpas endast under den del av året som snöröjning och 

städning av gatorna är aktuell. 

Samhällsbyggnadskontoret anser att en översyn av parkeringsreglerna inom det 

området där datumparkering råder är nödvändig. Och att i den översynen ta 

medborgarförslaget om att tidsbegränsa datumparkeringen i beaktande. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 24 augusti 2017 

 Tjänsteskrivelse daterat 5 februari 2018 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag 

till svar på medborgarförslaget. 

2. Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att se över 

parkeringsreglerna inom det området där datumparkering råder. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Catharina Andersson (S) föreslår att beslutet kompletteras med en tredje punkt: 

Uppdraget ska slutföras senast inför decembernämnden 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 
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§ 22 Medborgarförslag om 
hastighetsdämpande  åtgärder på 
Skyttens väg 

 Dnr TN 17/0191 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget med att 

Samhällsbyggnadskontoret ska utreda hastigheten längs Skyttens väg och 

utföra relevanta hastighetsdämpande åtgärder. 

_______________ 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag Den 11 april 2017 inkom ett medborgarförslag som föreslår att 

Upplands-Bro kommun ska införa hastighetsdämpande åtgärder på Skyttens 

väg. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar Anita för medborgarförslaget och ser mycket 

positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig 

fråga för kommunen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari 2018 

 Medborgarförslag om farthinder och hastighetsbegränsning på Skyttens 

väg, daterad 11 april 2017 

 Beslut KS 17/0115, daterad 10 maj 2017 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget med att 

Samhällsbyggnadskontoret ska utreda hastigheten längs Skyttens väg och 

utföra relevanta hastighetsdämpande åtgärder. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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§ 23 Yttrande avseende utställning av 
förslag till detaljplan för Tibbleängen 
(del av Kungsängens-Tibble 1:470 
m.fl.), nr 0801 

 Dnr TN 18/0071 

Beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 

remissyttrande, daterad 8 mars 2018. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 31 januari 2018 § 6 att förslag till detaljplan 

Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801, ska ställas ut 

för utställning enligt regler för normalt förfarande, i plan- och bygglagen (PBL) 

SFS 2010:900. 

Beslutsunderlag 

 Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 8 mars 2018. 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 

remissyttrande, daterad 8 mars 2018. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Sköld (M) föreslår ett tilläggsbeslut: 

Detaljplanen för Tibbleängen bör arbetas in i Fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen särskilt med aspekt på samordning avseende ”Utveckling av 

Gröna dalen” då dagvattenhanteringen är viktig för hela området. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar avslag till Marcus Skölds (M) förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 

beslut samt Marcus Skölds (M) tilläggsbeslut. Hon frågar först om nämnden 

beslutar enligt kontorets förslag till beslut och nämnden bifaller. Därefter 

frågar hon om nämnden även bifaller Marcus Skölds (M) tilläggsbeslut. Hon 

finner att nämnden avslår Marcus Skölds (M) tilläggsbeslut. 

Reservationer 

Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), och Ingemar Hägg (L) reserverar sig 

till förmån för Marcus Skölds (M) tilläggsbeslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 24 Yttrande avseende förslag till detaljplan 
för Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 
4:268 m.fl.), nr 1503, Kungsängen 

 Dnr TN 18/0038 

Beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 

remissyttrande, daterad 13 mars 2018. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017 § 129 att förslag till 

detaljplan för Rankhus etapp 1 (del av Ekhammar 4:268 m.fl.), nr 1503, 

Kungsängen sänds ut för samråd enligt regler för normalt planförfarande i 

plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 

Tekniska avdelningen har tagit del av remissen och skrivit ett förslag till ett 

yttrande, daterat 13 mars 2018 och föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig 

enligt detta förslag.    

Beslutsunderlag 

 Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 13 mars 2018. 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till 

remissyttrande, daterad 13 mars 2018. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Marcus Sköld (M) yrkar på en återremiss av ärendet med följande motivering 

”Tekniska nämnden beslutar återremittera ärendet  

1. Då yttrandet inte belyser följande problem: 

- att man i planen inte beskriver hur man ska klara buller och 

barriärproblem vid E18 

- att trygghetsskapande utformning av byggnader, ytor, torg, 

vägar och gc-vägar saknas i planen. Exempelvis genom 

belysning och utformning av broar och liknande så att dessa inte 

blir graffittimålade 
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- att hela Rankhus bedöms alstra 14500 fordon per vardagsdygn. 

Det måste därför säkerställas att det finns erforderligt antal 

parkeringsplatser i Rankhus Etapp1, i Kungsängens centrum och 

vid Kungsängens pendeltågsstation. 

2. Inte tillräckligt trycker på nödvändigheten av en utbyggd påfart på E18 

mot Enköping.” 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut varav ett är återremiss. 

Hon frågar först om ärendet ska avgöras idag. Hon finner att nämnden bifaller. 

Därefter frågar hon om nämnden kan beslutat enligt kontorets förslag till 

beslut. Hon finner att nämnden bifaller. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), Ingemar Hägg (L), och Katarina 

Olofsson (SD) reserverar sig till förmån för Marcus Skölds (M) förslag till 

beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 25 Förslag till VA-plan 
 Dnr TN 18/0037 

Beslut 

1 Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till 

VA-plan och VA-policy 

 

2 Tekniska nämnden ger - under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

förslag till VA-plan och VA-policy - Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att 

- Tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av 

möjligheten till anslutning för enstaka eller mindre grupper av 

fastigheter längs med huvudledningarna 

- Ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden 

 

3 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 

fördjupad dagvattenplan 

 

4 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 

förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät 

______________ 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till VA-plan och VA-

policy. Förslaget omfattar all VA-verksamhet i hela kommunen och består av 

flera delar, VA-översikt, utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen 

och plan för enskilt VA. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2018 

 Förslag till VA-plan 

 Förslag till VA-policy 

 Sammanställning av synpunkter på förslag till VA-plan 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige anta upprättat förslag till 

VA-plan och VA-policy 

 

2 Tekniska nämnden ger - under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

förslag till VA-plan och VA-policy - Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 

att 
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- Tydliggöra förutsättningarna för beredning och prövning av 

möjligheten till anslutning för enstaka eller mindre grupper av 

fastigheter längs med huvudledningarna 

- Ta fram en detaljerad tidplan för utbyggnad av VA på landsbygden 

3 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 

fördjupad dagvattenplan 

4 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en 

förnyelse- och underhållsplan för kommunens befintliga VA-nät 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingemar Hägg (L) föreslår 

Tekniska nämnden beslutar att 

1. Återremittera förslag till VA-plan och VA-policy för att 

komplettera och tydliggöra dokumenten enligt följande punkter; 

a) VA-utbyggnad och aktuell VA-plan är underställd utvecklingen av 

kommunen och inte tvärtom. Detta behöver tydliggöras i 

beskrivningen av VA-planens mycket tydliga koppling till 

kommunens översiktsplan (ÖP 2010), och särskilt till den 

fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016). 

b) Förslaget till VA-plan anger för ett antal områden en utbyggnad på 

medellång sikt, ca år 2020 – 2028. Med hänsyn till att VA-planen 

kan ses som en genomförandeplan till den av kommunfullmäktige 

2017 antagna Fördjupad översiktsplan för landsbygden, bör 

tidplaner och prioriteringar preciseras. För ett antal av dessa 

områden är beskedet annars samma som för tio år sedan, d v s att 

en utbyggnad skall ske inom en tioårsperiod. 

c) I Plan för enskilt VA bör tydliggöras att bebyggelseutveckling och 

exploatering kan ske genom alternativa VA-lösningar, som 

anslutning till kommunens VA-nät, gemensamhetsanläggning eller 

godkänd enskild anläggning. Kommunen ska inte förhindra en 

exploatering utifrån bedömningar av om en bebyggelse kan 

medföra skyldighet för kommunen att ordna allmän VA. 

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till hur kommunens 

anslutningsavgift, med beaktande av kommunallagens 

likställighetsprincip, kan justeras med hänsyn till följande. Genom 

antagandet av Fördjupad översiktsplan för landsbygden har 

klarlagts att för ett antal områden inom Försvarsmaktens s k 

påverkansområde kommer som regel inte avstyckningar att vara 

möjliga, även i de fall fastigheternas storlek normalt skulle medge 

det. 

3. Uppdra till förvaltningen att snarast ta fram tydliga förutsättningar 

för beredning och prövning av möjligheter till anslutning för 

enstaka eller mindre grupper av fastigheter längs med 



  PROTOKOLL 14 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

huvudledningarna. Fastigheter som inte ingår i områden som 

klassas som §6-områden och som därmed faller utanför kommunens 

ansvar bör ändå ges möjlighet att ansluta mot det allmänna nätet 

genom avtal. För fastigheter längs den huvudledning som nu är 

under byggnad är det angeläget att ett sådant erbjudande snarast kan 

kommuniceras. 

4. Uppdra till förvaltningen att under förutsättning av VA-planens 

antagande påbörja arbetet med en fördjupad dagvattenplan och en 

detaljerad förnyelse- och underhållsplan. 

5. Uppdra till förvaltningen att till kommande sammanträde informera 

nämnden om dialogen mellan Håbo-Tibble Kyrkby VA-förening 

och Upplands-Bro kommun om en anslutning till kommunalt VA. 

Yrkanden 

Catharina Andersson (S) yrkar avslag till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut. 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut. 

Leif Janson (S) yrkar avslag till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Ingemar Häggs (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 

varandra. Hon finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs där de som vill bifalla kontorets förslagtill 

beslut röstar ”Ja” och de som vill befalla Ingemar Häggs (L) förslag till beslut 

röstar ”Nej”. Vid voteringen lämnas 5 Ja-röster och 4 Nej-röster. 

Omröstningsresultat 
Ledamot Ja Nej 

Leif Janson (S) X  

Tilman D Thulesius (MP) X  

Daniele Spagnolo (KD) X  

Lars Malmström (C) X  

Marcus Sköld (M)  X 

Lisbet Waern (M)  X 

Ingemar Hägg (L)  X 

Katarina Olofsson (SD)  X 

Catharina Andersson (S) X  
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Reservationer 

Ingemar Hägg (L), Marcus Sköld (M), Lisbeth Waern (M), och Katarina 

Olofsson (SD) reserverar sig till förmån för Ingemar Häggs (L) förslag till 

beslut. 

Protokollsanteckning 

Catharina Andersson (S), Tilman D Thulesius (MP), Leif Janson (S), Daniele 

Spagnolo (KD), och Lars Malmström (C) tillåts lämna följande 

protokollsanteckning 

”Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och 

avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet 

för människors hälsa eller miljön. 
Kommunen har ansvar för att ordna allmänt vatten och avlopp i områden med 

samlad bebyggelse på landsbygden där det finns ett behov. Ett viktigt fokus för 

VA-planeringen är att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer 

lagstiftningen och tar det ansvar för VA-försörjningen som åligger kommunen. 

VA-utbyggnaden är underställd de krav som lagen om vattentjänster ställer. 

Kommunens skyldighet att ordna allmän VA-anläggning styrs av detta men 

beaktar i hög grad även kommunens utveckling i de områden som framgår av 

FÖP landsbygden. VA-planen och FÖP för landsbygden har arbetats fram 

parallellt med varandra.” 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

  



  PROTOKOLL 16 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 Uppräkning av taxa för upplåtelse av 
allmän platsmark 

 Dnr TN 18/0126 

Beslut 

Tekniska nämnden antar taxa enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. Taxan 

börjar gälla 1 maj 2018. 

_______________ 

Sammanfattning 

För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift ut enligt taxa, som årligen 

indexuppräknas. Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade 

kioskplatser, friluftsserveringar, reklamtavlor, cirkus med mera. 

Kommunfullmäktige fastställde taxan den 3 maj 2012, § 23 och gav 

Kommunstyrelsen, då ansvarig nämnd, i uppdrag att besluta om förändringar 

av avgifter enligt förändringar i konsumentprisindex. 

Kontoret förslår att Tekniska nämnden antar föreslagen indexuppräkning av 

taxan. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 april 2018 

 Kommunstyrelsens beslut den 23 april 2014, KS § 69 

 Kommunfullmäktiges beslut den 3 maj 2012, Kf § 23 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar taxa enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. Taxan 

börjar gälla 1 maj 2018. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kontaktcenter 

 Akt 
  



  PROTOKOLL 17 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Delegering av Tertialrapport 1 till 
Tekniska nämndens arbetsutskott 

 Dnr TN 18/0148 

Beslut 

Tekniska nämnden delegerar beslut om Tertialrapport 1 till Tekniska nämndens 

arbetsutskott. 

_______________ 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden delegerar beslut om Tertialrapport 1 till Tekniska nämndens 

arbetsutskott. 
  



  PROTOKOLL 18 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 28 Rapporter 
   

Beslut  
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.  

_______________ 

Temaärende 

 Sara Nilsson redogör för VA-plan och VA-policy 

Samhällsbyggnadschefens rapporter 

 Kockbacka trafikplats invigning torsdag 3/5 kl 12.30 

 Invigning av drömpark id Kungsängens IP genomförs lördag 26/5 i 

samband med Kungsfesten 

 Invigning av naturreservat Lillsjön-Örnässjön hålls lördag 2/6 

 Tekniska nämnden har heldag den 18 juni med start 9.00 

 Utbyggnad av Torget etapp 3  - påbörjat. Plats är avsatt uppställning av 

valstugor 

 Möte med landstinget idag (SLL) gällande regionbildning i Sthlms län. 

 Sven-Olof Näslund är tf samhällsbyggnadschef under Mathias 

Rantanens semester 19 april – 3 maj. 

Kontorschefens rapporter 

 Therese Eriksson informerar om LED-lampor. 

  



  PROTOKOLL 19 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 29 Delegationsbeslut 

Beslut  
Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.  

_______________ 

1. Lokala trafikföreskrifter om lastplats på Kyrkvägen   

2. Tillförordnad Teknisk chef för Tekniska avdelningen, 

Samhällsbyggnadskontoret 

  

3. Lokal trafikföreskrift om område med förbud mot att parkera fordon inom 

Norrboda 

  

4. Bostadsanpassningsbidrag, februari 2018   

5. Flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak, februari 2018   

 

  



  PROTOKOLL 20 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2018-04-16 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 30 Anmälningar 

Beslut  
Rapporterna läggs till handlingarna.  

_______________ 

1. Entledigande av Carl Tesch från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i 

Tekniska nämnden 

  

2. Val av ny ordinarie ledamot i Tekniska nämnden efter Carl Tesch    

3. Kommunfullmäktiges beslut § 17 - Ändring i förbundsordningen för 

Käppalaförbundet gällande utökad låneram 

  

4. Kommunstyrelsens beslut § 22 - Gallring av handlingar i Upplands-Bro 

kommun 

  

5. Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa 

lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län 2018 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 24  - Revidering av Kommunstyrelsens 

delegationsförteckning 

  

7. Meddelande om granskningsutlåtande version 2 - Detaljplan för Svartviks 

Strand nr 1605, Kungsängen, Upplands-Bro kommun 

  

8. Remiss ansökan om kameraövervakning,  sökande TrackOptic Sweden AB    

9. Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län   

10. Remiss - Motion om stadsträdgårdsmästare    

11. Protokoll samverkan SBK   

12. Kommunfullmäktiges beslut § 41 - Medborgarförslag om att införa 

betalparkering vid Fjärilsstigen/Finnstastigen 
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